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Kweekvijver #MVIP 2018
Eerste bijeenkomst 26 mei 2018
Ook in 2018 biedt FAM! in samenwerking met Stichting Meer Kleur en
Kwaliteit (SMKK) het trainings- en begeleidingsaanbod #MVIP aan om
vrouwen te ondersteunen op weg naar een plaats in de politiek. Politiek
is namelijk als een vak dat je steeds beter kunt uitoefenen.

‘Valkenburg heeft nu een betere
balans tussen vrouwen en mannen’

te oefenen; over het leveren van
een bijdrage aan de samenleving,
over zelfontwikkeling en het netwerk vergroten’. Vervolgens leidt
Marjanne Wassink de deelnemers Interview met Nelleke Gilissen
door de workshop ‘Zichtbaarheid
in de media’. Hoe zorg je ervoor ‘De thema’s uit de Kweekvijver van FAM! waren een aanvulling en een
dat jouw boodschap blijft hangen verrijking voor mijn politieke pad,’ zegt Nelleke Gilissen. In 2014 vroeg
en dat meer mensen jou gaan vol- een vriendin haar om te komen kijken bij de steunfractie van de VVD.
gen? Een sessie om met elkaar in Vervolgens werd ze burgerlid en tevens commissielid voor het sociaal
gesprek te gaan over de kansen
domein. De afgelopen verkiezingen stond ze op een verkiesbare plaats:
en valkuilen van profileren in de ‘Dat leek me een uitdaging. Ik wil die verantwoordelijkheid wel nemen.’
media.
ik politiek al interessant. Hoe kan
Informatie over locatie, data en
een kleine groep mensen voor de
inhoud van de zes bijeenkomsten:
hele gemeenschap bepalen wat er
klik op de flyer. Aanmelden of meer
gebeurt?’
informatie: info@famnetwerk.nl /
Omdat ze mensen wilde helpen,
(0475) 332 491.
heeft ze een hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd. Nu combineert ze
in ‘het prachtige Schin op Geul’ de
politiek met een eigen Stiefgoedpraktijk. Stiefgoed biedt coaching
en hulpverlening aan samengestelde gezinnen, het is een landelijke organisatie die op franchiseNelleke Gilissen: ‘Bij veel onderdelen van #MVIP basis werkt.
vielen er kwartjes’
Groene liberaal
Nelleke Gilissen (44), getrouwd en Ze kan zich vinden in de VVD zoals
vier kinderen, is in een politiek nest die op het lokale niveau funcopgegroeid. Haar vader is burge- tioneert en ze onderschrijft het
meester geweest. ‘Als kind vond
gedachtegoed:
(vervolg op pagina 2)
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Niet alleen staan de Provinciale
Statenverkiezingen en de Waterschapverkiezingen voor de deur
(maart 2019); de uitstroom van
vrouwen in de politiek blijkt in de
afgelopen jaren nog steeds groter
dan de instroom. Politieke betrokkenheid heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig.
FAM! is trots op al die politica’s die
de afgelopen jaren rolmodel zijn

geweest en hun kennis en ervaringen hebben gedeeld met geïnteresseerde vrouwen. Ook in 2018
mogen we rekenen op de inspirerende bijdrages van de vele politica’s. Vrouwen inspireren vrouwen!
Op zaterdag 26 mei start het derde
kweekvijvertraject. De eerste bijeenkomst wordt verzorgd door
Weike Medendorp over ‘Persoonlijke
drijfveren om het politieke vak uit
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(vervolg van pagina 2)
‘Dat je de eigen kracht van mensen
naar boven haalt, dat je zelf verantwoordelijk bent, en dat er ondersteuning is als dat echt nodig is. Ik
zie ook beweging bij de landelijke
VVD. Op Facebook kwam de groep
“liberaal groen” langs. De VVD heeft
steeds meer aandacht voor milieuzaken en dat vind ik goed. Zorgen
voor onze aarde overstijgt de partijen. Ik ben een groene liberaal.’
Ontzettend super
Ze is bij Meer Vrouwen in de Politiek (MVIP) terechtgekomen om

zich te ontwikkelen en de ervaringen van andere vrouwen in de politiek te horen.
‘Vrouwen zijn mededeelzamer en
hebben minder een concurrentiegevoel. Ik heb een dag meegelopen met Tirza Houben (PvdA) en
Carla Brugman (GL) en in de keuken van de provincie gekeken. Voor
hen maakte het niet uit dat ik van
de VVD was – sommige mannen
waren wel wat verbaasd. Ik heb zelf
gevraagd om mee te mogen lopen
en ik vond het erg leuk. Iets om een
volgende Kweekvijver ook andere
vrouwen aan te bieden.
Bij veel onderdelen vielen er kwartjes. Debatteren was anders dan
wat in onze gemeente gangbaar
was. MVIP bood informatie op alle
vlakken: social media, debatteren,

hoe ziet het politieke veld eruit?
Cursussen daarover heeft de VVD
ook maar sommige partijen hebben dat niet. De Kweekvijver is dan
een fijne kennismaking met het
politieke landschap.
Bij de verkiezingen kwam ik op de
vierde plaats van de lijst. Maar het
liep anders. We hadden slechts
stemmen voor twee zetels. Dat was
een tegenvaller voor de VVD. De
wethouder en nummer twee op de
lijst hebben toen hun zetel ingeleverd. Nu heeft de VVD twee vrouwen in de raad en Valkenburg aan
de Geul heeft zeven vrouwelijke
raadsleden van de zeventien. Er is
dus een veel betere balans tussen
mannen en vrouwen.
Je merkt dat vrouwen zich meer
richten op samenwerking en partijoverstijgend bezig zijn: wat is goed

voor mensen, voor de gemeente?
Dat voelt ontzettend super.’
Makkelijker samenwerken
‘De VVD zit dit keer in de oppositie.
Dan ben je niet gebonden aan een
coalitieakkoord, kun je een tegenstem laten horen en afschieten wat
je niet leuk vindt. Ons is gevraagd
wat onze speerpunten zijn, om
mee te nemen in het coalitieakkoord. De andere partij die in de
oppositie zit, heeft al voorgesteld
om samen op te trekken.
Er waren al veel overeenkomsten,
dat maakt samenwerken makkelijker. Als je met elkaar in gesprek
blijft en de middenweg zoekt, kun
je veel bereiken. Je merkt dat de
verzuiling steeds meer verdwijnt.
Je kiest een partij maar de uitgangspunten van een andere partij

zijn daarom niet verkeerd.
Samen met onze steunfractie willen we er iets moois van maken.
We leveren dingen aan en stippelen een eigen pad uit, op zoek
naar de mogelijkheden. De speelruimte is klein; het meeste geld is
geoormerkt maar ik vind het vooral
belangrijk de burgers te laten merken dat ze gehoord worden. Ik wil
weten wat onder de oppervlakte
leeft, horen waar de noden liggen.
Al kan ik maar een fractie van verschil maken, ik wil wel die verantwoordelijkheid nemen.
Het is heel goed ontvangen dat er
nu zo veel vrouwen in de gemeenteraad zitten. Er moet een betere
verdeling komen in de politiek tussen mannen en vrouwen. Daarom
is het goed dat de Kweekvijver er
is.’
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Politieke netwerk- en informatiebijeenkomst
Terugblik 26 april
Vrouwen zijn een inspiratiebron
voor andere vrouwen; dat bleek
ook weer tijdens de politieke netwerk- & informatieavond Meer
Vrouwen in de Politiek op donderdag 26 april in Bibliocenter te
Weert.
Weike Medendorp, voormalig Provinciaal Statenlid, nam de deelnemers
mee in haar politieke wereld. Hoe
is ze begonnen, welke ervaringen
heeft ze en welke adviezen geeft ze,
om politiek goed te kunnen com-

bineren met werk en gezinsleven?
‘Zoek niet alleen de oplossingen
extern maar onderzoek goed wat
je zelf kunt bijdragen. Maak keuzes,
zoek een huishoudelijke hulp en
regel kinderopvang. Neem politiek
verlof.’
Carla Brugman,
dagvoorzitter,
voegde eraan toe: ‘Bedrijf politiek
ook af en toe met een knipoog. Lardeer kritische opmerkingen met
humor. Zet social media effectief in.’
Vervolgens werden de raadsleden
(vervolg op pagina 3)

Najat Karime, Martine Roest en Carla Brugman: politiek met een knipoog
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‘De politiek is zelf de beste kweekvijver’
Maart | 2018

Interview met Marian Bruijsten

(vervolg van pagina 2)
Anneke Bours en Suzanne Winters ‘Vrouwen worden nu beter geacgeïnterviewd over hun beweegre- cepteerd in de politiek maar het
denen om de politiek in te gaan: zijn er te weinig,’ vindt Marian
‘Als raadslid sta je dicht bij de men- Bruijsten. Zij is wethouder geworsen. Je moet niet alles alleen zake- den in de gemeente Echt-Susteren.
lijk regelen maar zorg dat het privé
ook goed aansluit op je politieke
Marian Bruijsten (66, getrouwd,
werkzaamheden’.
twee dochters) noemt zichzelf
een laatbloeier. ‘Ik ben vijftien jaar
geleden de politiek ingerold. Na
de mulo kon je schoonheidsspecialiste of pedicure worden, er waren
geen parttime banen en omdat ik
trouwde moest ik stoppen met werken, in 1973. Dat is nu ondenkbaar.’
Marian Bruijsten is met 42 jaar gaan
Naar politieke keuzes luisteren
studeren, eerst de havo, vervolgens bij Hogeschool Zuyd in deelMartine Roest en Najat Karime, twee
tijd Cultureel Maatschappelijke
oud-deelneemsters aan het kweek- Vorming. Na de propedeuse heeft
vijvertraject 2017, vertelden vol ze aan de Universiteit van Maasenthousiasme over wat de kweek- tricht nog de propedeuse Cultuurvijver hun had gebracht, en vooral
en wetenschapsstudies gehaald.
hoe zij elkaar konden helpen. De Stage lopen was echter moeilijk
kweekvijver legt de focus op wat te combineren met huishouden,
vrouwen zelf kunnen doen zoals:
opvoeding en haar kapsalon.
Elkaar aanmoedigen en inspireren
Haar oom was wethouder in SusHun netwerk vergroten
teren en benaderde haar met de
Hun kwaliteiten herkennen en vraag om zijn plaats in de partij

ontwikkelen en zo ook het zelf- over te nemen. Ze vond dat ze zo
vertrouwen vergroten.
nog iets aan haar studie had en
De workshop ‘Onderhandelen is
politiek was goed te combineren
meebewegen en overtuigen’ door met de andere dingen. Toen haar
Ilona Eichhorn van Debat.nl bracht dochters het huis uit waren, kreeg
reuring en plezier; een eyeopener. ze meer tijd en nam steeds meer
Zo kan het ook!
functies in de gemeente op zich.
Limburg
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Marian Bruijsten: ‘De afstand is kleiner geworden.’
‘In dat eerste jaar waren er verkiezingen in november vanwege de
herindeling en toen kwam ik al
meteen in de raad. Het was een
moeilijk jaar, heftig, ik had rustiger
willen beginnen. De boodschap
was overigens: het eerste half jaar
hoef je nog niets te zeggen, je
moet vooral goed luisteren. Maar
ik hield meteen een heel pleidooi
voor een vrouwelijke griffier. Dat
riep wel verbazing op.
Ik heb heel erg moeten laten
horen dat ik echt wat te vertellen
had, steeds laten zien dat ik meer
in mijn mars had. Nu zijn er vijf
jonge raadsleden, allemaal onder
de dertig, zij zien vrouwen meer als
gelijke. We werken samen.’

Schakel tussen burger en
gemeentehuis
‘Mijn partij, Democraten Echt-Susteren (DES), is een lokale partij. Tot
nog toe zaten we in de oppositie.
Dat heeft nooit verschil gemaakt,
ik zie de raad als een geheel, die
samen besluiten neemt. Als een
voorstel goed is, stem je in en
anders niet. In de oppositie zoek je
natuurlijk ook waar je tegenin kunt
gaan. Je moet alleen oppassen dat
je niet te passief wordt.
Dat ik nu wethouder ben, voelt
anders aan. Je moet stevig je eigen
agenda beheren en genoeg tijd
maken om naar buiten te gaan, het
veld in, de politiek vertalen naar de
burgers. In een persoonlijk gesprek
zei onze burgemeester: “Jij bent
wethouder, jij bent de baas en jij
bepaalt. Jij stuurt het team aan.”
Ik ben schakel tussen gemeentehuis en burger, moet zo veel
mogelijk vanuit die burger denken
en niet verdrinken in alle dossiers
van de ambtenaren. Ik heb een
hele mooie portefeuille, met de
beleidsvelden jeugd, welzijn, cultuur, leerplicht en volwasseneneducatie. Daar moeten vrouwen
over meepraten. In de gemeente
zijn we teruggegaan van vijf naar
drie vrouwelijke raadsleden van de
23. Dan heb je geen gelijkwaardig
debat.’

Fracties benaderen
Marian Bruijsten kent de Kweekvijver van FAM! niet. Ze vindt het
een mooi resultaat als 16 van de 23
vrouwen op de kandidatenlijsten
staan. Maar ze benadrukt dat de
politiek zelf de beste kweekvijver
is:
‘Pas in de praktijk van de fractievergaderingen leer je het vak. Je moet
dus niet afhaken als je niet gekozen bent maar blijven meedoen!
We zoeken geschikte mannen en
vrouwen die ook na de verkiezingen de fractie blijven steunen:
meedenken en meepraten. In onze
partij is het de fractievergadering
die bepaalt. Daar worden de standpunten besproken en met dat
standpunt gaan we de raad in.’
FAM! mag van haar ook de fracties
benaderen om hen te helpen vrouwen over de streep te trekken. ‘Vrouwen staan nog niet echt in de rij om
actief te worden. Ze moeten zelf
hun vinger opsteken want de politiek is in de loop der jaren veranderd.
Er wordt beter naar elkaar geluisterd.
Dat is wat saaier maar wel respectvoller. Ik zal nooit meer met angst
naar een vergadering gaan. De
afstand tussen coalitie en oppositie
en tussen mannen en vrouwen is
kleiner geworden. Dat vind ik prachtig en ik ga echt iets maken van mijn
wethouderschap!’
Limburg
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Ook al was het prachtig zomerweer, toch stroomde het congrescentrum Het Forum vol met een
tachtigtal gasten voor het congres
‘Een persoonlijke ontdekkingsreis’, georganiseerd door ZijActief
Limburg, Katholiek Vrouwengilde
Limburg, Katholieke Vrouwenbeweging, stichting Meer Kleur en
Kwaliteit en FAM!

Een persoonlijke ontdekkingsreis Oproep

bijeenkomst
EvenWicht

Terugblik congres 21 april
Onder enthousiast en bezielend
dagvoorzitterschap van Kirsten
Paulus luisterden de gasten naar
het ervaringsverhaal van Ellen Vermeulen: ‘Hoe kun je de regie in je
eigen leven (terug)nemen; hoe leer
je door keuzes te maken je eigen
waarheid kennen en hoe kun je
van je leven een sprookje maken?’
Vervolgens konden de deelnemers

Persoonlijke ontdekkingsreis

Op 9 juni 2018 organiseert Irene
Plas, een van de oud-deelnemers
aan de Kweekvijver 2017, de bijeenkomst EvenWicht. De cultuur en
de denkpatronen in de raad zijn tot
nog toe voornamelijk bepaald en
gevormd door mannen, ondanks
decennia vrouwenemancipatie. In
haar woongemeente Brunssum is
er nog maar één vrouw wethouder (1992–1995) en nog nooit een
vrouw burgemeester van Brunssum geweest.
Tijd voor verandering!

kiezen uit vijf verdiepingssessies:
Opkomen voor jezelf, Leon Pouls
Social Media wijsheid, Mandy

Hens
Assertiviteit voorkomt stress,

Yvonne Tuinman
Geluk een keuze of overkomt het
je, Ellen Vermeulen
Weet wat je uitstraalt, Petra Sarkol en Mariëlle Verbeek
Limburg
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Kirsten Paulus en Ellen Vermeulen: van je
leven een sprookje maken

Plaats en tijd: Bezoekerscentrum
op de Brunssummerheide, 9 juni,
10.00–12.00 uur
Voor informatie en aanmelding:
evenwichtbrunssum@gmail.com
Limburg
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Voor velen was deze middag een
persoonlijke
ontdekkingstocht;
anderen herkenden de kracht
in zichzelf. De gasten kregen de
nodige bagage naar huis; weten is
immers ook doen.
Limburg

Petra Sarkol: weet wat je uitstraalt

Organisatie

Vrouwen

4

Maart | 2018

Privacy bij FAM!
Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van
deze wetgeving willen wij u op het
volgende attenderen. U heeft zich
aangemeld voor onze nieuwsbrief.
De aanmeldgegevens worden
alleen gebruikt voor het verzenden
van de nieuwsbrief FAMEUS! en
uitnodigingen van bijeenkomsten
van FAM! Netwerk. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Limburg
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Werken met jongens en mannen
Welk geweld telt?
Opvattingen over partnergeweld’ in het #MeToo tijdperk
Onderzoeksrapport van de Blijf Groep en Atria

Internationale conferentie, Amsterdam 13 juni

Een recent uitgevoerd onderzoek geeft een zorgelijk beeld van partnergeweld in Nederland. Het is het eerste onderzoek dat inzicht geeft in hoe
Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

Geweld tegen meisjes en vrouwen
is een enorm probleem dat opgelost kan en moet worden door
jongens en mannen deel van de
oplossing te maken.

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder
bepaalde omstandigheden acceptabel. Partnergeweld is geen
abstract begrip voor de meeste
Nederlanders. De helft blijkt persoonlijk een of meer slachtoffers
te kennen. Nederlanders associëren partnergeweld vooral met
lichamelijk geweld (83%), ook in
combinatie met psychisch geweld
(44%). Die gecombineerde associatie komt vooral voor bij vrouwen.
In algemene zin zijn bijna alle
Nederlanders (90%) het erover
eens dat geweld binnen een relatie onaanvaardbaar is. Maar krijgt
men concrete situaties voorgelegd, dan verschuiven de grenzen.
Uiteindelijk vindt 29 procent het
gebruik van geweld tegen de partner onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Een op de twintig
Nederlanders onder de 25 jaar
vindt verkrachting van een vrouwelijke partner acceptabel. Die
tolerantie neemt af met de leeftijd.
Maatregelen voor de toekomst
Atria en de Blijf Groep concluderen

uit hun onderzoek dat partnergeweld nog steeds een omvangrijk
probleem is en bepleiten diverse
maatregelen, gericht op deskundigheidsbevordering, voorlichting
en kennisontwikkeling in de toekomst.
Het feit dat jongeren relatief tolerant staan tegenover vormen van
partnergeweld roept de vraag op
of er een risico is op toename van
partnergeweld in de toekomst.
Hulp in gezinnen en interventies
gericht op jongeren zijn urgent om
te voorkomen dat partnergeweld
zich voortzet in volgende generaties. Klik hier om het rapport en de
samenvatting te downloaden.
Limburg
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Deze conferentie laat zien hoe het
door de Europese Commissie
gefinancierde IMAGINE project
jongens en jonge mannen heeft
betrokken bij het voorkomen van
seksuele intimidatie en seksueel
geweld.
Het programma bestaat uit lezingen en presentaties door academici en andere deskundigen, interactieve workshops, en natuurlijk
volop kans om te netwerken en
nieuwe samenwerkingsverbanden
aan te gaan.

colofon
Fameus! is een uitgave van FAM!, expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken
Redactie
Heleen van Binsbergen, Charlotte van
Dijk, Carla de Groot, Joanne Seldenrath.
ISSN no 1571-6953
Redactieadres
FAM!, Minderbroederssingel 44,
6041 KK Roermond
tel. (0475) 332 491

Plaats en tijd: Hotel Casa Amsterdam, woensdag 13 juni, 9.00–18.00
uur
Deelname: gratis; aanmelding verplicht
Voor meer informatie: Emancipator
Limburg
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email: info@famnetwerk.nl, 
website: www.famnetwerk.nl
Inzenddata kopij
Insturen: 1 juni
Verschijnt: week 25
Kopij mailen naar info@famnetwerk.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor
van inkorting van ingezonden kopij.
Gemaakt met subsidie van
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